TISKOVÁ ZPRÁVA VELETRHU TECHNODAYS 2016
Ve dnech 21. – 23. dubna 2016 Okresní hospodářská komora v Chomutově ve spolupráci
s KULTUROU A SPORT CHOMUTOV s.r.o. zrealizovala, již čtvrtý ročník prezentačního veletrhu
firem s technickými obory a řemesly TECHNODAYS s mottem „BUDOUCNOST PRO VÁS I VAŠE
DĚTI“.
Jejím cílem je motivovat žáky ZŠ a SŠ, ale i rodiče a širokou veřejnost, ke studiu technických
a řemeslných oborů, jejichž studium zajistí bezproblémové profesní uplatnění v regionu.
Slavnostního zahájení se zúčastnil hejtman Ústeckého kraje, který akci kromě Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR také zaštítil, a řada dalších významných hostů. Po slavnostním zahájení
bylo součástí prvního dne veletrhu fórum na téma „Novodobá technická revoluce ve vzdělávání“,
kde zahájil radní pro oblast investic, majetku a ekonomiky Ing. Ladislav Drlý o důležitosti
podpory středního vzdělávaní v Ústeckém kraji. Navázal náměstek primátora města Chomutova
JUDr. Marek Hrabáč, viceprezident HK ČR RNDr. Zdeněk Somr, náměstek ministra MPO Ing.
Eduard Muřický, prorektor pro rozvoj ČVUT doc. Jan Chyský, CSc., ředitel odboru MŠMT Ing. Bc.
et Bc. Petr Bannert, Ph.D. a obchodní ředitel firmy Atos IT Solutions and Services, s.r.o. - Jiří Stich.

Ve čtvrtek a v pátek byl veletrh určen především pro žáky základních škol a studenty středních škol
v rámci organizovaných prohlídek. Dále se pak před Městským divadlem představovaly střední
a vysoké školy, které seznamovaly s prací truhláře, pekaře, zahradníka, ale i chemika,
programátora apod. O venkovní prohlídky projevili zájem nejen žáci ZŠ a SŠ, ale také ti nejmenší,
děti z MŠ. Oba tyto dny byly absolutně naplněny, sobota již byla určena široké veřejnosti –
návštěvností předčily očekávání vystavovatelů.

Nedostatek kvalifikovaných profesí se netýká jen strojírenství, ale chybí lidé i v automobilovém
průmyslu, elektrotechnickém, textilním průmyslu, plastové technice atd., a proto byla na veletrhu
vidět pestrost zaměření firem. Představovaly se firmy, které rovněž nabízejí pracovní uplatnění –
ACTHERM-strojírenství, s.r.o., Aisan Industry Czech, s.r.o., BOS Automotive Products CZ s.r.o., C & C
PLAST s.r.o., Donaldson Industrial CR s.r.o., Dräger Chomutov s.r.o., Eaton Industries s.r.o., GLOBUS
ČR k. s., HELAGO-CZ s.r.o., Hitachi Automotive Systems Czech s.r.o., Hunter Douglas Kadaň s.r.o., IT
Innovation s.r.o., KOITO CZECH s.r.o., Magna Automotive (CZ) s.r.o., NOEL PLUS CV, spol. s r.o.,
PULS Investiční s.r.o., REIS ROBOTICS ČR – strojírenství, spol. s r.o., SANDVIK CHOMUTOV
PRECISION TUBES, s.r.o., Severočeské doly a.s., SILNICE GROUP a.s., SOLAR TURBINES EAME,
s.r.o., SVQ Czech s.r.o., Toyoda Gosei Czech s.r.o., Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems
s.r.o., ZF Electronics Klášterec s.r.o., EURES (Agentur für Arbeit Annaberg-Buchholz), Okresní
hospodářská komora v Chomutově; Hospodářská a sociální rada Chomutovska a Industrie- und
Handelskammer in Chemnitz.

Zaměstnavatele doplnily 4 střední odborné školy – Střední odborná škola energetická a stavební,
Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p. o.; Střední průmyslová škola
stavební a Obchodní akademie, Kadaň, p. o.; Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola
Chomutov, p. o. a Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov, p. o. Veletrh byl
obohacen o vysoké školy, stejně jako rok předtím - České vysoké učení technické v Praze; Vysoká
škola chemicko-technologická v Praze a Západočeská univerzita v Plzni.
Vzhledem k úspěšnosti minulého roku jsme navázali 2. ročníkem „Regionální profesní soutěže“
v oborech Mechanik seřizovač, Svařování kovů a obor Elektro. Tato soutěž probíhala
v regionálních středních školách. Výherci těchto oborů získali kromě diplomů Okresní
hospodářské komory v Chomutově, také příslib zaměstnání a věcné ceny. V rámci veletrhu
probíhala také soutěž o hodnotné ceny „Znalostní kvíz“, která je určena pro děti a těšila se velkému
zájmu.

Okresní hospodářská komora v Chomutově chce tímto poděkovat firmám a všem partnerům, bez
nichž by tato již celorepublikově známá akce nevznikla. Dále bychom rádi poděkovali sponzorům
akce, díky nimž bylo umožněno v tak velkém rozsahu akci realizovat. Jsou jimi Hospodářská
a sociální rada Chomutovska, Ústecký kraj, Město Chomutov, Město Jirkov, Dopravní podnik měst
Chomutova a Jirkova a.s.; GLOBUS ČR k. s., Obec Březno.
Velké poděkování patří mediálnímu partnerovi celého veletrhu - firmě NOEL PLUS CV, spol. s r.o.
za dokumentování celého veletrhu TECHNODAYS.
V Chomutově dne: 26. dubna 2016
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